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POSTANOWIENIE 

 

 Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)  

 

postanawiam 

sprostować błąd pisarski w decyzji Nr GGR.6220.20.2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 11.01.2022 
roku wydanej dla podmiotu SELT Sp. z o.o. ul. Wschodnia 23a, 45-449 Opole, reprezentowanego 
przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Poskart, orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:  „Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy 
SELT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wraz z infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącą na terenie 
działek o nr ew. 208/48 oraz 208/34 obręb 160502_5.0006 Rogów Opolski, gm. Krapkowice, powiat 
krapkowicki, województwo opolskie”, w następujący sposób:  

1. na stronie drugiej sentencji decyzji punkt 7 o treści: ,,7) przewidzieć odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych z projektowanych dachów, do  projektowanego zbiornika 
retencyjnego o poj. 1160 m3;” otrzymuje brzmienie: ,,7) przewidzieć odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych z projektowanych dachów, do  projektowanego zbiornika 
retencyjnego o pow. 1160 m2;”; 

2. na stronie drugiej sentencji decyzji punkt 8 o treści: ,,8) przewidzieć odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych z projektowanych terenów utwardzonych, po ich podczyszczeniu  
w projektowanym separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem,  
do projektowanego zbiornika retencyjnego o pojemności 1160 m3;” otrzymuje brzmienie: 
,,8) przewidzieć odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanych terenów   
utwardzonych, po ich podczyszczeniu w projektowanym separatorze substancji        
ropopochodnych z osadnikiem, do projektowanego zbiornika retencyjnego o powierzchni 
1160 m2;”; 

3. na stronie piątej uzasadnienia decyzji wersy 17 i 18, licząc od góry, o treści: ,,Wody opadowe  
i roztopowe z powierzchni projektowanych dachów, odprowadzane będą  
do projektowanego zbiornika retencyjnego o poj. 1160 m3.” otrzymuje brzmienie: ,, Wody 
opadowe i roztopowe z powierzchni projektowanych dachów, odprowadzane będą  
do projektowanego zbiornika retencyjnego o pow. 1160 m2.”; 

4. na stronie pierwszej  załącznika do decyzji tiret drugi,  licząc od góry, o treści: ,,- rozbudowę 
dróg wewnętrznych, placów funkcyjnych (postojowych, manewrowych) oraz budowę 
szczelnego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych (powierzchnia 
zbiornika ok. 1160 m3), o łącznej powierzchni zabudowy 3,71 ha,” otrzymuje brzmienie:  
,,- rozbudowę dróg wewnętrznych, placów funkcyjnych (postojowych, manewrowych) oraz 
budowę szczelnego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych 
(powierzchnia zbiornika ok. 1160 m2), o łącznej powierzchni zabudowy 3,71 ha,”. 

U z a s a d n i e n i e 

             Dnia 27.10.2021 r. roku do tut. urzędu wpłynął wniosek podmiotu SELT Sp. z o.o. ul. Wschodnia 
23a, 45-449 Opole, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Poskart, o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu 
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produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wraz z infrastrukturą techniczną oraz 
towarzyszącą na terenie działek o nr ew. 208/48 oraz 208/34 obręb 160502_5.0006 Rogów Opolski, 
gm. Krapkowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie”. 

   W decyzji Nr GGR.6220.20.2021 z dnia 11.01.2022 roku Burmistrz Krapkowic orzekł o braku 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:  „Rozbudowa 
zakładu produkcyjnego firmy SELT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wraz z infrastrukturą techniczną oraz 
towarzyszącą na terenie działek o nr ew. 208/48 oraz 208/34 obręb 160502_5.0006 Rogów Opolski, 
gm. Krapkowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie”, jednakże w jej treści błędnie wskazano 
wielkość zbiornika retencyjnego w jednostce objętości (m3) zamiast w jednostce pola powierzchni (m2), 
jak wynikało z dostarczonej przez Wnioskodawcę Karty informacyjnej przedsięwzięcia (Kip). Zgodnie  
z treścią Kip powierzchnia zbiornika retencyjnego wynosić będzie ok. 1160 m2, zaś jego pojemność  
do 1552,5 m3 (9m x 115m x 1,5 m).  

  Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) organ administracji publicznej może z urzędu lub 
na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne 
oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.  

Mając na uwadze konieczność prawidłowego określenia wielkości zbiornika retencyjnego, 
zasadnym stało się sprostowanie z urzędu w/w błędu pisarskiego. 

 
   Z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

                              /-/ 
                 Arnold Joszko 

 

POUCZENIE 
 Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Krapkowic 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. 

 W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może się zrzec prawa do wniesienie zażalenia  wobec organu 
administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia  
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne. 
 
 
 
 
 

  
 
Otrzymują: 

1. Wnioskodawca przez Pełnomocnika; 
2. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 
poz. 247 z późn. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 
r. poz. 735 z późn. zm.); 

3. a/a. 
Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach  
ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowicach 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole 

 

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Szylar, tel. 77 44 66 864, e-mail: k.szylar@krapkowice.pl  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krapkowice z siedzibą 

przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: 

umig@krapkowice.pl. Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl  
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